
Tilburg, 7 september 2021

Betreft: middag- en avondsessie buurtbijeenkomst Duveldorp 16 september 2021

Geachte buurtbewoner(s),

Eerder ontving u van ons al een brief waarin wij u uitnodigen voor een buurtbijeenkomst op
donderdag 16 september 2021 in het Duvelhok om u meer te vertellen en mee te laten
denken over ons plan voor het Duvelhok en omliggend terrein: het Duveldorp.

Twee sessies buurtbijeenkomst Duveldorp
We zijn blij verrast met het grote aantal aanmeldingen voor de buurtbijeenkomst. Zoals
eerder aangegeven hebben we vanwege de Corona Maatregelen echter te maken met een
maximale groepsgrootte van 75. Om toch iedereen die zich heeft aangemeld de mogelijkheid
te geven aanwezig te zijn, is besloten een tweede sessie te organiseren:

Sessie 1: buurtbijeenkomst Duveldorp 16:00 – 18:00 uur
Sessie 2: buurtbijeenkomst Duveldorp 19:00 – 21:00 uur

Wilt u met ons meedenken?
Heeft u zich al opgegeven voor de buurtbijeenkomst? Dan ontvangt u een e-mail om uw
voorkeur voor sessie 1 of 2 door te geven. We zullen hier zoveel mogelijk rekening mee
houden.

Heeft u zich nog niet opgegeven voor de buurtbijeenkomst omdat u er ’s middags niet bij kon
zijn, maar wilt u wel graag bij de avondsessie aanwezig zijn? Dan kunt u zich tot 10
september aanmelden* via www.duveldorp.nl of via het aanmeldformulier bij deze brief.
Dit formulier kunt u inleveren in de entreehal van het Duvelhok (u vindt een brievenbus als u
binnenkomt aan de rechterzijde).

Meer informatie tijdens en na de buurtbijeenkomst
Wij zullen uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden tijdens de bijeenkomst. Na
de 16e plaatsen wij deze antwoorden en andere informatie over de plannen op de website:
www.duveldorp.nl en op het informatiebord in de entreehal van het Duvelhok.

*Mocht de maximale groepsgrootte van 75 worden overschreden, dan zijn we misschien genoodzaakt
u naar een andere sessie te verplaatsen en hebben bewoners die zich eerder hebben opgegeven
voorrang.

Met hartelijke groet,
team DOKVAST
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